KURSKATALOG

Kurshøsten er klar og vi tilbyr høyaktuelle kurs for at våre
kursdeltakere skal ha den beste kompetansen.
Vi tilpasser kursmenyen løpende, slik at du får dekket dine
behov for oppdatering og ny kunnskap.
Hos Regnskap Norge får du kvalitetskurs med bransjens
beste kursholdere – vi gjør deg dyktigere!

NETTKURS

Velkommen til nettkurssesongen 2020! Vi byr som vanlig på markedets bredeste utvalg av økonomikurs.
Her finner du både korte oppdateringskurs og lange dybdekurs, innenfor alle oppdateringskategorier og med
de nyeste dagsaktuelle temaene som påvirker din jobbhverdag. Benytter du rabattordningen RN Fleksi, kan du
boltre deg i over 100 ulike kurs til en meget gunstig timespris.
Her er et lite utvalg av våre nettkurs:

Fra regnskapsprodusent til
støttespiller

Likviditet i utfordrende tider

Finn feil i regnskapet

Hva må fokuset være når bransjen
endrer seg og vi skal tilpasse oss
omstillingen?

I utfordrende tider er det avgjørende
at styret og daglig leder setter likviditet enda sterkere på agendaen!

Hva vi gjør når feil i regnskapet har
inntruffet? Hvilke konsekvenser vil
feilen ha for kunden, regnskapsfører, styret og andre?

RF-regelv./GRFS 2
Annet 3

Finansregnskap 1

Finansregnskap 2
Bokføring 3
Rettslære 3

Hvitvaskingsloven
– nye krav og rutiner

Tjenestepensjon

Permittering – hva gjør vi og
hvilke råd kan vi gi?

Få oversikt over kravene i hvitvaskingsloven, -forskriften og Finanstilsynets rundskriv 15/2019 om
regnskapsførers etterlevelse av
hvitvaskingsregelverket.

Oppdater deg på gjeldende regelverk
for tjenestepensjon. Grunnleggende kunnskap om tjenestepensjon
i privat og offentlig sektor.

Hva er gjeldende vilkår for permittering? Hvordan gjennomføres
permittering? Få svar på praktiske
spørsmål og hva som gjelder.

RF-regelv./GRFS 7

Rettslære 3

Rettslære 1

RN Fleksi – rabattmodell for nettkurs
Med RN Fleksi kan du og dine kollegaer velge fritt i vårt
omfattende nettkurstilbud. Du finner alle kurs du trenger,
og behøver ikke ta flere kurs enn nødvendig. Alle medlemmer får rabatt fra første kurstime.

FAGDAGER

Datoer for årets fagdager er satt og vi har forsøkt å tilpasse programmet best mulig utfra
Covid-19-situasjonen. Nytt av året er at vi er tilbake på Lillehammer, og på både Oslo 3 og Gran Canaria
vil vi tilby halvdagskurs. Målet med halvdagskursene er at temaene vil bli mer spisset
og du kan få med deg flere temaer på en dag.

Rabattfrist

20. august
kr 500 i rabatt per
DATO

STED

HOTELL

13.–16. okt

OSLO 1

Clarion Hotel Oslo

13.–16. okt

SARPSBORG/GRÅLUM

Quality Hotel Sarpsborg

14.–16. okt

LILLEHAMMER

Scandic Lillehammer

19.–23. okt

BERGEN 1

Scandic Bergen City

19.–23. okt

STAVANGER 1

Quality Airport Hotel

20.–23. okt

SANDEFJORD

Scandic Park

26.–28. okt

HAUGESUND

Scandic Maritim

26.–30. okt

TRONDHEIM 1

Scandic Nidelven

28.–30. okt

HAMAR

Scandic Hamar

31. okt–07. nov

heldagskurs dersom du
bestiller kurs på høstens
fagdager i Norge og via web!

GRAN CANARIA 1, PUERTO MOGAN

02.–05. nov

KRISTIANSAND

Scandic Bystranda

02.–05. nov

OSLO 2

Nationaltheatret Konferansesenter

09.–13. nov

STAVANGER 2

Quality Airport Hotel

10.–13. nov

ÅLESUND

Scandic Parken

10.–12. nov

BODØ

Radisson Blu Hotel

16.–20. nov

BERGEN 2

Scandic Bergen City

16.–19. nov

DRAMMEN

Scandic Ambassadeur

16.–20. nov

TRONDHEIM 2

Scandic Nidelven

23.–27. nov

OSLO 3

Clarion Hotel Oslo

24.–27. nov

TROMSØ

Clarion Hotel the Edge

14.–18. des

OSLO 4

Clarion the Hub

PROGRAMMER

Våre modulbaserte utdanningsprogram er utviklet i tett samarbeid med bransjen og skreddersydd for ditt kompetansebehov. Programmene har en praktisk tilnærming og baserer seg på den anerkjente 70/20/10-metodikken der læringen
fra samlingene bringes inn i arbeidshverdagen for best læringsutbytte. Alle programmene avsluttes med en individuell
sertifisering.

Lederoppgjøret gir deg de beste
forutsetningene for å lede deg selv,
lede andre og ta virksomheten inn i
en ny arbeidshverdag.

Rådgiverprogrammet gir deg styrkede forutsetninger for å bli en god
partner med dine kunder og kunne
bidra til økt verdiskapning.

Lønn & HR-programmet gir deg en
unik mulighet til å dokumentere din
kunnskap og bli en profesjonell rådgiver innenfor Lønn- og HR-administrasjon.

FORRETNINGSUTVIKLING
Er du interessert i å styrke endringskapasiteten og
innovasjonsevnen i organisasjonen? Ønsker du å
få mer ut av dine kundeforhold? Vi kjemper for at
du skal være den nærmeste hjelperen i bedrifters
økonomiske hverdag. Programmet forretningsutvikling gir deg mulighet til å utvikle din bedrift.

SAMARBEIDSPARTNERE

www.regnskapnorge.no/akademiet

